Koniec sezonu koszykarzy MCKiS - Sudety za silne!!!
czwartek, 18 kwietnia 2019 11:18

Nie udało się nam niestety odwrócić losów serii z zespołem KS Sudety Jelenia Góra w
rewanżowym spotkaniu drugiej rundy fazy ply-off o awans do 1 ligi. Goście w pełni wykorzystali
kontuzje
Daniela Goldammera
i
Sebastiana Dusiło
(dodatkowo nie grali w rewanżu kontuzjowani od początku rundy rewanżowej
Łukasz Majchrowski
oraz
Jacek Wróblewski,
a także nieobecny w sobotę
Kuba Zawadzki
) i dzięki równej, mądrej grze a przede wszystkim sporej przewadze pod koszami odnieśli
pewne zwycięstwo
89:75
, czym zapewnili sobie awans do 3. rundy play-off.

Scenariusz meczu w Jaworznie na razie niemal bliźniaczo podobny do tego z Jeleniej Góry.
Obie drużyny walczyły punkt za punkt, popisując się dobrą celnością rzutów z dystansu. Do
przerwy o cztery punkty lepsze były Sudety (46:42). Po przerwie niestety goście nie pozwolili
już na wiele koszykarzom MCKiS i skrupulatnie budowali swoją przewagę, której nie oddali do
końcowej syreny. Wygrana 23-21 trzecia oraz 20-12 decydujaca czwarta odsłona dała
upragnione zwycięstwo w serii gier
2-0 i
awans do ćwierćfinału ekipie z Jeleniej Góry, którą teraz czekać będą w ćwierćfinale batalie z
liderem grupy B
Żubrami LeoSped Białystok.
Nam pozostaje satysfakcja, że pomimo plagi kontuzji pokazaliśmy w całym sezonie siłę jako
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zespół i możemy z podniesioną głową zejść z parkietu w obecnym sezonie. W naszej grupie po
zajęciu siódmego miejsca po rundzie zasadniczej odprawiliśmy z kwitkiem w rundzie pierwszej
play-off wicelidera Polonię Bytom, zakończyliśmy zaś zmagania na rundzie drugiej po
spotkaniach właśnie z
Sudetami - co ostatecznie daje nam
spokojne utrzymanie i miejsce w gronie ekip kończących rozgrywki na pozycjach od 9 do 16
(dokładnie
16 pozycja - po
podliczeniu wyników wszystkich 54 drużyn z wszystkich grup II ligi). I chociaż po ubiegłorocznej
walce w play-offach do samego praktycznie końca apetyty nasze były mocno pobudzone, to
patrząc realnie na potencjał naszego zespołu, a przede wszystkim niespotykaną wręcz plagę
ciężkich urazów i kontuzji naszych koszykarzy w przeciągu całego sezonu osiągnięty wynik jest
dla nas zdecydowanie na plus.
W imieniu naszego klubu dziekujemy serdecznie wszystkim naszym kibicom i sypatykom
basketu w naszym mieście, słowa wdzięczności i uznania za doping oraz wsparcie kierujemy do
wszystkich, którzy swoją obecnością uczestniczyli bezpośrednio podczas spotkań koszykarzy
MCKiSu Jaworzno i już dzisiaj czekamy na kolejny sezon, w którym mamy nadzieję w dalszym
ciągu będzimy mogli podziwiać w akcji podopiecznych trenera Przemysława Bilińskiego.

Mecz rewanżowy 2 rundy fazy play-off o awans do 1 ligi
MCKiS Jaworzno - KS Sudety Jelenia Góra 75:89 (20-23, 22-23, 21-23, 12-20)
Hala MCKiS Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 18, godzina 17.00
punkty:
MCKiS: Dawid Grochowski - 18 (3x3, 2 przechwyty), Sebastian Dąbek - 11 (1x3, 7 asyst),
Radosław Lemański - 10 (2x3), Dawid Cepuchowicz - 8 (2x3), Dawid Boryka - 7 (1x3), Michał
Roszkowski - 7 (1x3), Sebastian Dusiło - 6 (9 zbiórek), Michał Brzozowski - 4, Bartosz
Cierniecki - 4, Daniel Goldammer. Trener - Przemysław Biliński.
Sudety: Michał Kozak - 21 (5x3, 6 zbiórek, 6 asyst), Łukasz Niesobski - 20 (4x3), Paweł Minciel
- 15 (6 zbiórek), Rafał Niesobski - 15 (3x3), Michał Kanecki - 4 (7 zbiórek), Bartosz Jyż - 4,
Tristan Dekurniewicz - 4, Jarosław Wilusz - 4, Kajetan Grześkiewicz - 2, Oskar Walaszek - 0.
Trener - Rafał Niesobski.
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